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Při jízdě městským autobusem
jsem byl kontrolován revizorem.
Nic mimořádného. Ale až do
oka mžiku, kdy nás předjely auto-
busy jiné. Měly přednost v jízdě
vynucenou modře blikajícími
svět ly dispečerských a poli cejních
aut. Z jejich větracích okének vlá-
ly šály jakéhosi fotbalového
klubu, doplněné má vá ním zat-
nutých pěstí. Abych byl přesnější,
nebyly jen zatnuté. Co chvíli se
dal ro zeznat i známý premiérův
prsto klad „Kalousku jsi jednička“.
Na otázku, na ja kou že to jíz-
denku jedou, mi muž
přepravního zá kona něco
nezřetelně odpově děl... Evident -
ně byla na mne páchána diskri -
minace! Cestoval jsem za prací a
platil, oni jeli s plnou parádou na
svůj fotba lový stadión, a zdarma!
Pravda, diskriminováni byli také,
ale na rozdíl ode mne, jak se
dnes říká, pozitivně! Chvíli jsem
se situací probíral. Myslím, že
každý máme v zásobě několik
řešení, jak na ložit s jedinci
narušující veřejný pořádek. A jistě
zcela odlišných než je výše uve-
dená veřejná služba za pe níze
nás ostatních. Mé hloubání nad
realitou však zastavila myš lenka:
vždyť ono je to celé tak trochu
„chlapi sobě“! Jde přece o chlap-
ský fotbal a chlapské fandovství.
A své chla páctví si jistě nakonec
občas musí do kázat i policejní
těžkooděnci. A tak jsem i já za-
toužil po pozitivní diskriminaci.
Ne, že bych chtěl zrovna cestovat
zdarma na fotbal. Ale jistě by se
to nějaké malé protěžováníčko
mohlo najít… Vím však, že je to
marná na děje, vždyť jsem jen
bílý, he te ro sexuální muž sko-
rostředních let...

Miloš Vrážel, 
člen Rady městské části

Pozn.: touha po pozitivní diskri -
mi naci je autorovi článku zcela
cizí a její spojení s jeho osobou je
zcela zavádějící … 

V souvislosti se stavbami parko-
vacích stání na ul. Arménská a
Okrouhlá dostávám celou řadu
dotazů. Dají se v zásadě rozdělit do
dvou skupin. První skupina otázek
se týká pomalého tempa stavby na
obou ulicích. Druhá skupina kácení
stromů. 
Předem je nutné podotknout, že
cena za obě stavby (na ul. Armén -
ská i Okrouhlá) je předem daná a
pevná. Změnit se může, ale pouze
po souhlasu Rady městské části a
pouze z vážných důvodů. V nej -
větší míře se postup staveb zpoma-
lil v důsledku neoprávněných poža-
davků a pomalého postupu jedno-
ho z majitelů technických sítí (což
jsou různé podzemní kabely a po -
trubí) vedoucích pod budoucími
parkovacími místy. Na vině tedy
není ani radnice, ani stavějící firma.
Stavby nabraly již několikatýdenní
zpoždění, které s sebou přináší
další potíže kvůli postupně se
zhoršujícímu počasí a dlouhému
od krytí výkopů. To vše vedlo k nut-
nosti prodloužit termíny dokončení
parkovišť. V době psaní tohoto tex-

tu je termín dokončení parkoviště
na ul. Okrouhlá prodloužen do 10. říj-
na a na ul. Arménská až do 30. října.
Velmi nedbalé chování socialistic -
kých stavebních podniků při výs-
tavbě bohunického sídliště před
cca 30 lety patří ke komplikacím
při řadě dnes prováděných zem-
ních prací. Nekvalitní podloží se
musí speciálně upravovat, aby vy-
hovělo dnešním požadavkům. To
stojí čas i peníze. Pořídil jsem pro
ilustraci snímek na ul. Okrouhlá.
Na něm jsou vidět staré, nepotřeb-
né panely, které byly při výstavbě
sídliště odhozené a jak ležely, tak je
tehdy zasypali. Nikdo se neobtěžo-
val je řádně odvézt a zlikvidovat.
Všeobecný šlendrián byl za bý-
valého režimu poměrně běžný. Že
to jednou bude působit problémy,
tehdy zjevně nikoho nezajímalo. 
Kácení stromů v souvislosti s vý -
stavbou parkoviště je nemilá, ale
nutná daň za to, že nová parkovací
místa budou moci vyrůst. Vyvíjíme
maximální snahu, aby počet vyká-
cených stromů byl co nejnižší.
Navíc s odborníkem konzultujeme

č. 10 − 2008
ROČNÍK 18 − ZDARMA
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Zabíjačkové hody v bohunické hasičce
Dne 25. 10. 2008 od 11 hodin pořádají bohuničtí hasiči ve spolupráci 
s ÚMČ Brno – Bohunice již tradiční 

ZABÍJAČKOVÉ HODY
Pochutnáte si na ovarové polévce, černé polévce, jitrnicích, jelitech a dal ších pochoutkách. Jako tradičně je
možné sádlo, klobásy a další po choutky zakoupit i domů. Mimo masových hodů jsme pro Vás připravili následu-
jící program:
Od 9.30 hod. soutěž ženských a mužských družstev v požárním sportu – parkoviště pod hasičkou. Atraktivní
zápolení záchranářských gladiátorů v přímém přenosu.
Od 18.00 hod. začne k tanci a poslechu hrát živá hudba – garáž ve zbroj nici. Skvělá kapela při které se již pobavil
kmán i hejtman.
Pohostinské vystoupení orelské Bohunické chasy pod odborným vedením muzikuse Josefa Jurčeky za choreo -
grafie principála MVDOD Miloše Vrá žela – 17.00 hod. – prostor před hasičkou, a ve 20.00 hod. – v garáži. Zlaté
hřeby a kulturní osvěžení krásného trošku mastného dne.

Program je připraven za každého počasí. Srdečně Vás všechny zvou bohuničtí hasiči.

Diskriminace

hodnotu každého stromu navrže -
né ho ke kácení, abychom skáceli
především stromy s nižší hodnotou
a ty s vyšší hodnotou zachovali. Tak
se například stalo, že na ul. Armén -
ská musela padnout navíc bříza, aby
umožnila zachování mnohem hod-
notnějšího prostorově nároč něj šího
habru před domem Arménská 15. 
Když do sídliště přicházeli první
obyvatelé, nebyla tu skoro žádná
zeleň. Lidé proto sázeli stromky
svépomocí, aby neutěšenému okolí
svých nových domovů pomohli.
Au tomobilů tehdy bylo ve srovnání
s dneškem jen málo. Navíc jen má -
lokoho napadlo při sázení zohled -
ňovat podzemní trasy kabelů a po -
trubí. Dnes po zhruba 30 letech
jsou takto vysázené stromy již
vzrostlé a rozsáhlé kořeny někte -
rých z nich vrůstají přímo mezi ka-
bely a potrubí. 

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Některé svou polohou zabraňují
efektivnímu využití ploch, na kte -
rých se v těchto dnech staví parko-
vací stání. Hustota osídlení sídliště
je vysoká a i přesto, že je nám líto
každého stromu, je nutné přijímat
kompromisy. Musíme zohledňovat
rovněž míru zachování kořenového
systému stromu, aby při silných vět-
rech byl strom dostatečně pev ně

zachycen a nestal se nebez peč -
ným. 
Dovoluji si připomenout, že v loň -
ském roce proběhla i v okolí ul.
Arménská rozsáhlá obnova zeleně
spojená s výsadbou množství no -
vých stromů. Vím, že žádný strom
není z pokynu radnice pokácen
zbytečně. Pokud ke kácení dojde,
pak vždy z výše uvedených důvo -
dů, z důvodu havárie technických

sítí pod stromem, z důvodu nebez -
pečnosti stromu apod. Většinou
však s náhradní výsadbou jinde
v nejméně stejné hodnotě. 
Možná není tolik známo, že si
městská část najímá odborníka na
nemoci stromů, který průběžným
odborným ošetřováním pomáhá
ne mocným stromům přežít neví-
tané škůdce. Tak se daří zachraňo-
vat i stromy, které by jinak uhynuly.
Stromy jsou pro život ve městě ne -
smírně důležité. Život však zname -
ná také potřebu jezdit a tím i par -
kovat. Přijet s dětmi, s nákupem,
z cesty či dovolené, ale také s ne -
mohoucím nebo postiženým člově -
kem. Přijet a zaparkovat. To patří ke
každodennímu životu také. Jsem si
jist, že přístup Bohunic ke stromům
je citlivý a vyvážený.
V minulém zápisníku jsem poně kud
neopatrně uvedl, že nové schody
za domy Neužilova 2 a 4 jsou již
hotové. Avšak tehdy ještě nebyly.
Stalo se tak kvůli chybě v komu-
nikaci. Schody se opravují až nyní
a v době, kdy čtete tyto řádky, již
budou pravděpodobně dokončeny.

Robert Kotzian, starosta

Zápisník starosty

28. října 2008 si připomeneme
90 let od založení republiky. 90 let
od okamžiků, kdy byly letité snahy
vlastenců korunovány úspěchem,
založením samostatného suverén-
ního československého státu. Po
90 letech od oněch slavných oka -
mžiků roku 1918 uplynulo již mno-
ho vody. Tehdejší nový česko -
slovenský stát prožil své slavné
i neslavné chvíle a doznal nejednu
změnu. Po poměrně poklidné éře
první republiky přišli v roce 1938
nacističtí tyrani. Na konci války ko-
munistický Sovětský svaz defini-
tivně pohltil Podkarpatskou Rus,
čímž Československo přišlo o část
svého území. V roce 1948 za -
chvátilo naši zemi rudé temno. Po
dvaceti letech, v roce 1968 bylo
svobodomilné vzepětí Čechoslo -
váků zadupáno invazí vojsk Var -
šavské smlouvy. Když v roce 1989
komunistický režim konečně ode -
šel na smetiště dějin, zbývaly spo -

lečnému státu Čechů, Moravanů,
Slezanů a Slováků pouhé 3 roky.
Od té doby již nejsme Českoslo -
venskem, ale Českou republikou
nebo prostě Českem. Tisíciletá idea
české státnosti však trvá dále a od-
kaz Československa zůstává počát -
kem naší novodobé samostatnosti. 
V parlamentních chodbách v těch-
to měsících potichu vyčkává tzv.
Lisabonská smlouva, která má zá -
sadním způsobem změnit podobu
EU, jejíž součástí jsme se stali před
4 lety. Jakmile se Ústavní soud
vyjádří k souladu Lisabonské sm-
louvy a české ústavy, budou naši
poslanci a senátoři stát před zásad-
ním rozhodnutím. Souhlasit s Lisa -
bonskou smlouvou nebo ne?
Schvá lením Lisabonské smlouvy
získá rozhodování EU na pružnosti,
ale my se připravíme o další a po -
řádný kus suverenity.

Robert Kotzian, starosta

90 LET OD ZALOŽENÍ REPUBLIKY
V Bohunicích máme potkany! Tato
informace zase tak moc nepře kva -
pí.
Bystřejší pozorovatel je mohl za -
hléd nout, méně bystrý občas za-
kopne o některou z jejich vyhra-
baných děr. Je to realita, se kterou
se musíme naučit žít. Je zde příliš
mnoho odpadků a potravy, spous -
ty podzemních dutin, šachet, tech-
nologických podlaží v panelácích a
jiných přirozených úkrytů. To jim
mimořádně vyhovuje. Proto se jim
u nás tolik daří.
Vymýtit je, je úkol nemožný. Přesto
se o to v pravidelných intervalech
snažíme. Například letos byly v ce -
lých Bohunicích kladeny ná vnady
na začátku léta. Informovali jsme
o tom v tomto našem zpravodaji.
Do každé potkaní díry byla vložena
jedna, nebo více „jedových sta ni -
ček“ a díra byla zahrnuta ze minou.
Pak jsme pozorovali, kde byl udě -
lán znovu otvor, abychom mohli

postup opakovat. Tím by mě la pot -
kaní kolonie utrpět výrazné ztráty
a nějaký čas by měl být pokoj. 
Důležité však je, aby jedování bylo
provedeno v celých Bohunicích, ve
všech panelových domech naráz.
A zde narážíme na problém. Ně -
kteří majitelé bytových domů, pa-
trně ve snaze ušetřit (majitel domu
musí pokládku jedu hradit sám),
deratizaci neprovedli.
Tím ovšem celá snaha vedení naší
obce o vymýcení potkanů selhává,
protože ti se přestěhují velmi rych-
le tam, kde jim nebezpečí nehrozí
a návnady nejsou. Nezodpověd -
nost jedněch, kazí práci druhých.
Maminko, tatínku, až na pro cházce
se svým dítětem narazíte na pot -
kana, ptejte se u sousedů, jestli
provedli deratizaci. My už pro to
více udělat nemůžeme.

Antonín Crha
místostarosta

O BOHUNICKÝCH POTKANECH

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V době od 30. 10. 2008 do 7. 11. 2008 bude z technických důvodů
omezen provoz na ÚMČ Brno-Bohunice, a to v následujícím rozsahu:
– Nebude fungovat pracoviště CZECHPOINT, to znamená, že nebudou

vydávány výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnos-
tenského rejstříku a z rejstříku trestů. (Ověřování podpisů a dokumen-
tů bude prováděno bez omezení.)

– Nebude funkční telefonní ústředna, nebude fungovat e-mailová poš-
ta – záležitosti bude možné vyřídit osobně nebo písemně prostřed-
nictvím České pošty.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu chod-
níků bude dovezen 3.listopadu 2008 na tato stanoviště:
Na pískové cestě 19, Neužilova 23, Dlouhá x Hraničky (naproti domu
Hraničky 15a), Amerlingova 3 ( u ZŠ Arménská), Havelkova 29, Žlíbek 3,
Lískovecká vedle č. 9, Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypového materiálu v době od
3. 11. 2008 do 10. 11. 2008. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Zcela výjimečné bylo setkání s ju-
bilanty, které se konalo 11. 9. na
bohunické radnici. Jedním z hos -
tů totiž byla paní Ludmila Kna -
pová, dožívající se 15. září 100
let. Kromě obvyklých, domácích
představitelů MČ, ji přišla popřát
s kyticí i zástupkyně sociálního
odboru Magistrátu města Brna.
Oslavenkyně, čtoucí stále ještě
bez brýlí, si při skleničce vína také
zazpívala známé písničky, které
na akordeon zahráli žáci Základní
umělecké školy Františka Jílka.
I díky svéráznému humoru a vita -
litě všechny přítomné obdařila
svým optimistickým náhledem na
své okolí, což dokázala i zápisem
do pamětní knihy jubilantů. Roz -
hovor s jubilantkou, která je také
nejstarším občanem Bohu nic při-
neseme v některém z příštích
čísel zpravodaje.

Ladislav Konečný
předseda sociální komise

Významná
oslava
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V měsíci červnu letošního roku byla
provedena odborně způsobilou fir-
mou celoplošná deratizace veřej ných
ploch v městské části Brno-Bo hu -
nice současně s akciovou spo leč -
ností Brněnské vodárny a kana li za -
ce, která ve stejném termínu pro -
vede i deratizaci kanalizačních stok.
Vyzváni byli i vlastníci bytových do -
mů k provedení deratizace v sute -
rénních prostorách a v kanalizač -
ních přípojkách k těmto domům. 
Po provedení a kontrole deratizace
v bytových domech v rámci celo-
plošné deratizace provedené v červ -
nu letošního roku vyplynulo, že de-
ratizace v suterénních prostorách a
v kanalizačních přípojkách k těmto
domům byla provedena pouze
v do mech Okrouhlá 3, 5, 9, 11, 12,
13, 15, 17, 19, Pod nemocnicí 29,
33, 35, 37, 39, Spodní 10, 22,
Sou hrady 6, 8, 10, Uzbecká 10,
12, 24, 26, 30, Běloruská 16, Rol -
nická 5, 7, 9, Arménská 11, Gru -
zínská 7, 11, Moldavská 3, 11, 13,
15, 17, 21, Švermova 1, 3 a Ved -

lejší 2. V ostatních bytových do -
mech deratizace nebyla provedena. 
V rámci komplexnosti, zvýšené
účinnosti zásahu je však nutné der-
atizaci dokončit. Zvláště na inkrimi-
novaných plochách, kde hrozí za-
sídlování a průnik hlodavců do ob-
jektů před zimou. Jsou to zvláště
oblasti Arménská, Spodní, Gru zín -
ská, Ukrajinská, Moldavská, Pod
ne mocnicí, Havelkova, Vedlejší atd.
a také ty bytové domy související
těsně se starou zástavbou. 
S ohledem na výše uvedené vyzý-
váme vlastníky bytových domů
k provedení dodatečné derati-
zace v suterénních prostorách
Vašich bytových domů a v kana-
lizačních přípojkách k těmto ob-
jektům v co nejkratším termínu.
Deratizaci v MČ Brno-Bohunice
prováděla firma RNDr. František
Ratajský, deratizace desinsekce
desinfekce, tel. 602 793 427.

Odbor technických služeb 
ÚMČ Brno-Bohunice

DERATIZACE V NAŠÍ MČ

Dárek pro vás k 90. výročí

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém  45. zase -
dání dne 10. 9. 2008

■ schválila nabídku uchazeče veře-
jné zakázky na zpracování projek-
tové dokumentace na akci „Re -
kon strukce stávajícího dětského
hřiště a sportoviště při ulici Elišky
Přemyslovny 
■ schválila nabídku uchazeče ve řej -
né zakázky na zpracování projek-
tové dokumentace na akci „Vy -
budování chodníku od ulice Spodní
ke křižovatce Čeňka Růžičky-Hra -
ničky-Dlouhá 
■ schválila pořadí nabídek ucha -
zečů veřejné zakázky na akci „Zří -
zení parkovacích stání na ulici Sou -
hrady“ takto: 1.ZEMAKO, s.r.o.,
2. Inženýrské stavby Brno, spol.
s r.o., 3. SILNICE BRNO, spol. s r.o.

■ schválila dopis pro Oddělení
právních služeb ÚH MMB, týkající
se prodeje pozemku v k.ú. Bohu -
nice při ul. Jihlavská 
■ trvala na stávajícím znění obecně
závazné vyhlášky statutárního měs -
ta Brna č. 13/2007, o regulaci
provozu výherních hracích přístro-
jů, 
■ trvá na požadavku po družstvu
DRUŽBA, stavební bytové družstvo,
zaplacení bezdůvodného oboha-
cení za užívání pozemku pod stav -
bou v k.ú. Bohunice ve výši vyplý-
vající ze znaleckých posudků 
■ souhlasila se směnou pozemků
ve vlastnictví fyzické osoby za po -
ze mek ve vlastnictví statutárního
města Brna 
■ souhlasila se zásahem do po -
zem ků při ulicích Bohuňova, Amer -
lingova a Běloruská pro napojení
optického kabelu
■ nesouhlasila se snížením nájmu
nájemci nebytových prostor v ma-
jetku MČ Brno-Bohunice 

Zastupitelstvo MČ na svém
XI. zasedání dne 17. 9. 2008
■ schválilo navržené rozpočtové
opatření č. 4/ZMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2008 
■ schválilo rozpočtový výhled MČ
Brno-Bohunice na období 2010–
2019 
■ schválilo plán investičních akcí na
rok 2009 a další léta v MČ Brno-
Bohunice 
■ schválilo předložený návrh na
zpra cování aktualizace IV. etapy
„Projektu regenerace panelového
sídliště MČ Brno-Bohunice
■ schválilo změnu Územního plánu
města Brna v lokalitě Vyhlídalova-
Podsedky-Leskava 
■ vzalo na vědomí zprávu o hospo-
daření MČ Brno-Bohunice za ob do -
bí 01. – 08. 2008. 

Velký státní znak České republiky – samolepka
Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizu-
jí historická území České republiky – Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole
pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný
dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli
je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zla-
tou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice
s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem za-
končeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

Starosta Robert Kotzian a místostarosta Antonín Crha, po -
lo žili kytici k pomníku prezidenta osvoboditele Tomáše
Garrigue Masaryka na památku 71. výročí jeho úmrtí.

Upozorňujeme občany Bohu nic,
že výměna občanských prů kazů
nebo nové občanské průkazy
se provádějí na Magistrátu
města Brna, Husova 5, úřední
hodiny:

Pondělí: 8.30–17.00 
Úterý: 8.30–12.00 
Středa: 8.30–17.00
Čtvrtek: 8.30–12.00
Pátek: 8.30–12.00

nebo na Úřadě městské části
Brno-střed, Dominikánská 2,
úřední hodiny:
Pondělí: 8.00–17.00 hod.
Středa: 8.00–17.00 hod.

Na Úřadě městské části Brno-Bo -
hunice se občanské průkazy
nebo pasy nevyřizují.

Podatelna ÚMČ Brno-Bohunice
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Také letos úvodem nového školní -
ho roku přiblížili studenti a pracov-
níci střední zahradnické školy z uli -
ce Lány pod vedením Danuše
Felklové svým uměním široké veřej -
nosti atmosféru nadcházejícího
podzimu.
Ve dnech 13.–21. září 2008 úspěš -
ně realizovali v prostorách státního
zámku Rájec nad Svitavou v součin-
nosti se správou zámku a územně
odboným pracovištěm Národního
památkového ústavu Brno pozo -
ruhodnou výstavu Rájecké jiřinky a
podzimní květy.
Krása a rozmanitost podzimních
květin, jimž vévodily velmi oblíbné
jiřiny v moderních i historických
aranžmá, navíc v kombinaci s ne -
sčetným množstvím plodů podzim-
ního ovoce a zeleniny, přinesla
podívanou, která se těšila nebývalé-
mu zájmu návštěvníků.
V září bylo možno práci bohunic -
kých zahradníků obdivovat i přímo
v Brně. Dne 26. 9. v prostorách
stře diska volného času Brno-Lužán -
ky v rámci projektu L´FASHION
PARTY zaměřeného na prezentaci
středních a vyšších odborných škol
v rámci náboru nových studujících
organizovaného zdejším středis -
kem a VOŠ oděvního designu a ma-
nagementu a SUPŠ textilní v Brně
připravili Bohuničtí taktéž velmi pů-
sobivá květinová aranžmá z pod -
zimních plodin a plodů. Stojí za za-
znamenání, že tyto práce byly vy -
tvořeny nejen pro zkrášlení lužá-
neckých prostor, ale mnohé se staly
i součástí oděvních doplňků a de -
korací na zde probíhajících mód-
ních přehlídkách.

Ing. Jiří Ptáček

Podzim bohunických
zahradníků

ZŠ Brno, Vedlejší 10 není pouze
místem, kde se uskutečňuje povin-
ná školní docházka a kam mnozí
žáci nechodí třeba s největším
nadšením, ale zároveň prostorem
dobrovolné a neskutečně široké
zájmové činnosti dětí a mládeže.
Každé odpoledne se po skončení
povinné výuky rozběhne v pros-
torách školy množství kroužků,
letos konkrétně 17. Některé z nich
(např. keramika nebo florbal) jsou
natolik žádané, že fungují opako-
vaně až pro 8 skupin zájemců.
Poprvé se v tomto školním roce
otevírá kroužek pro malé děti s po -
ruchami učení nazvaný Hrajeme si
s písmenky. 

Letos se do organizačního a per-
sonálního zajištění zájmové činnos-
ti zapojily vedle pracovníků školy
další spolupracující subjekty. Vedle
jednotlivců – paní Adámkové (stol-
ní tenis) a pana Hořta (bojové
sporty, judo) – jsou to organizace
s širší základnou, pro něž se půda
školy stává jakýmsi „detašovaným
pracovištěm“. Centrum volného
času Lány začíná od října provozo-
vat pro naše žáky nové kroužky
šachu, country tance a tanečního
aerobiku. Své dvě učebny má na ZŠ
Vedlejší hudební škola Yamaha.
Basketbalové talenty hledá na pů -
dě školy v nově otevřených krouž -
cích sportovní oddíl Valosun Brno.

Dlouholetá a vzájemně prospěšná
symbióza pokračuje i s turistickým
oddílem mládeže Kňouři, jehož čle -
nové se výraznou měrou podílejí na
organizačním zajištění školních
akcí. 
Obdivuhodná je skutečnost, že
kroužky na ZŠ Vedlejší navštěvuje
60–70 % jejich žáků. Přestože se
zájmová činnost již naplno rozběh-
la od 1. října, stále ještě je čas se do
některých kroužků přihlásit. Škol né
za pololetí se pohybuje zhru ba
v roz mezí 400 Kč až 800 Kč. Bližší
informace najdete na interne to vých
stránkách školy www.zsvedlejsi.cz

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Zájmové kroužky nezajišťují jen učitelé

Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci
našich uspěchaných životů. Co o nich víme?
Zkusme se u nich společně  zastavit.  
V tomto pokračování se dostávám k další soše,
která byla použita při výstavbě našeho sídliště
jako výzdoba jeho areálu. Stojíme před nákup-
ním střediskem Kavkaz na ulici Švermova. Pá trání
v majetkové evidenci města Brna nepřináší žádný
výsledek. Jen zmatek v pojmenování: Oráč, Pře -
mysl Oráč, Krasobruslař, Optimistický motiv... Fo -
tím a odesílám snímek s žádostí o pomoc při
identifikaci uměleckému kováři panu Michnovi.
Jeho razítko jsem objevil vtištěno v publikaci
o ko váři Habermanovi, autoru plastiky „Tulipán“
z minulého dílu. Ty stopy ran kladivem v mater-
iálu se mi zdají podobné jako na mnoha sním-
cích v knize. Pan Michna dlouho neváhá.
Označuje za autora sochaře, výtvarníka a grafika
pana Anto nína Nového z blízkých Říčan. Po tele-
fonické domluvě využívám jeho pozvání přímo
do ate liéru. Ano, vzadu pod schodištěm je up-
rášený model naší skulptury. A jsou tu i jiné „re-
alizace“. Většinou kov a barevné sklo... U stropu

se vznáší ocelový Fénix právě vstávající z popela.
V jeho temně rudém oku dopadnuvší paprsek
slunce opakovaně rozžíhá dohasínající jiskru.
Metrová křídla se opírají o nehmatatelný vz-
duch... Roz hovor plyne a já na sobě postupně
zkouším i kova né šperky z titanu. Jsou lehké a
„hřejí“. Šperky, které si sebou vozí modelky do
Paříže, náramky a přívěsky, které jsou kovány po-
dle jejich nohou, paží a hrudí... Šperky, které se
zpět již nevracejí... 
Z rozsáhlého katalogu realizací si pak pozna-
menávám k objektu svého prvotního zájmu: in-
stalace rok 1986; název Táta-letadélko, hra otce s
dítětem; kovaná aluminiová slitina. Pozn.: info
pro sběratele barevných kovů: slitina aluminia
není vykupovaný hliník! 
A skromný dovětek autora na závěr. Jedná se
pravděpodobně o největší ručně kovanou sochu
z uvedeného materiálu na světě! Tento fortel si
zaslouží alespoň občasný pohled i nás, co v těch-
to místech Bohunic zrovna nebydlíme...

Miloš Vrážel, člen Rady městské části

DOTACE NA SPORT, 
KULTURU 

A TĚLOVÝCHOVU

Upozorňujeme zájmová sdruže-
ní, organizace a ostatní práv -
nické ne podnikající subjekty a
nezis ko vé společnosti, které
působí na území MČ Brno-Bohu -
nice, že si mohou do
31. 10. 2008 požádat MČ Brno-
Bohunice o do taci na pokrytí ne-
investičních výdajů pro rok
2009 k  zajištění volnočasových,
tělovýchovných a sportovních
aktivit dětí a mlá deže, a dále k
zajištění kulturních a společen-
ských akcí. 
Formulář žádosti o dotaci je
mož no získat na webové adre se
www.bohunice.brno.cz, nebo
na podatelně úřadu.

Ohlédnutí za oslavami 30. v˝ro í
otev ení Mate ské ökoly Uzbecká
30. Pan starosta a pan místostarosta
ocenili tvořivost dětí a učitelek ma -
teřské školy při výrobě modelu „Naše
Bo hunice.“
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN 2008/2009

den hodina co kde

PO

17.30–18.30 Předškolní děti Tělocvična ZŠ Arménská

18.30–20.00 Starší žákyně Tělocvična ZŠ Arménská

20.00–21.00
Aerobic + posilování
(overbally,gumičky)

Tělocvična ZŚ Arménská

21.00–22.00 Košíková – muži Tělocvična ZŠ Arménská

ÚT
19.00–20.00 Žactvo Tělocvična ZŠ Labská

20.00–21.00 Aerobic + posilování Tělocvična ZŠ Labská

ST 18.30–19.30 Step aerobic Tělocvična ZŠ Arménská

ČT
19.00–20:00 Žactvo Tělocvična ZŠ Labská

19.30–20.30 Aerobik + posilování Tělocvična ZŠ Arménská

SPORT BOHUNICE
V novém školním roce opět cvičíme, přijďte i vy!

Poplatky – školní rok 2008/2009
Dospělí: 700 Kč / 2 hod. +100 Kč další cvičení
Dorost (do 18 let): 350 Kč / 2 hod. +100 Kč další cvičení
Děti – žáctvo 250 Kč / hod. + sourozenec 150 Kč
Předškolní děti 250 Kč / hod. + sourozenec 150 Kč
1 hodina – 50 Kč
Více informací na www.sportbohunice.webnode.cz 
email: surikati@seznam.cz

Zima a nevlídné počasí provázelo
již 6. ročník závodů koloběžek  Bo -
hu nických 222 metrů, které uspo -
řádali 14. září místní Orli ve spo -
lupráci s naší radnicí. K všeobecné-
mu a radostnému překvapení k zá -
vodu nastoupilo rekordních 63 zá -
vodníků. Poprvé v historii soutěžit
přišlo více děvčat (o jednu), než
chlapců. Největší zastoupení v cel -
kem 9 vypsaných kategoriích měli
předškoláci. Tím se opět bohužel
potvrdila skutečnost, že děti starší
10 let ztrácí o tyto akce, spočívající
v pohybové aktivitě, díky jiným vol-
nočasovým prioritám zájem. Přitom
ještě před několika roky bylo vě -

kové složení zúčastněných zcela
opačné...
Celkem bylo odstartováno místo -
starostou MČ Antonínem Crhou
33 jízd, ve kterých se pořadí  často
určilo až po vyrovnaném souboji
v cílové rovince. Nesmlouvavě se
též bojovalo ve dvou závěrečných
jízdách odvážných maminek, tatín -
ků a pořadatelů.
Následující neděli 21. 9. stejní po -
řadatelé museli odvolat oblíbené
závody kol z důvodu nepříznivého
počasí. Doufáme, že se se všemi,
kteří si oblíbili naše akce opět brzy
setkáme.

Ladislav Konečný

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
Těsně před prázdninami šestiletá
Klárka Erdingerová-Staňková z Bo -
hunic zvítězila v Městském a
Krajském kole ZUŠ. Nejen to, Klár -
ka zvítězila i v celostátní soutěži
v Nové Pace, a získala tak zlatou
medaili. Aby svůj úspěch dovršila,
byla první i v mezinárodní soutěži
Praque junior noute v Praze. Hous -
ličky si vyprosila už ve 4 letech a od
té doby jsou jejím denním příte -
lem. Neodložila je ani o prázdni -
nách.

Prof. Josef Staněk

Bohunice mají zlatou houslistku

Že Bohunice mají ve znaku vinný
rozen, je všeobecně známé. Je to
proto, že se zde v minulosti pěsto-
valo a vyrábělo víno. Na tuto tradi-
ci navázalo loňské zří zení a letošní
osázení obecního vinohradu. Mimo
jiné, ten je oko páván, zaléván, stří -
kán a všemožně opečo vá ván. Má -
me v naší MČ i malovinaře, obesíla-
jící úspěšně svými vzorky různé
soutěže. Bohužel obecní sklep, vy -
stavěný svato pe trskou kapitulou v
roce 1729 je, jak se zdá natrvalo,
obsazen základy domu Havelkova
2. Přesto se najdou tací, co vlastní
vlastní sklep, jenž se dá označit
jako „vinný“, nebo alespoň „na víno“.
Možná tomu nebudete věřit, ale
v některých z nich kvasilo a asi
v době čtení tohoto článku opět
kvasí nápoj z hroznů vypěstova -
ných, postřiky ošetřených, posbí -
raných odzrně ných a vylisovaných
zde v Bohu nicích. A máme také
obecního sklep níka, mající k ruce
své dvou členný tým sklepnic, jehož
určila (protože ho potřebovala)
stále se rozvíjející programová pe-
strost bohunických Svatovác lav ských
hodů. Nedávno byla vedle pošty na
ulici Dlouhé otevřena i nová vi no -
téka. Majiteli této provozovny se
podařil vpravdě husarský kousek.
Nejenže si pronajal prostory, které
jsou na vzdálenost hodu kamenem
od již zmíněného obecního vino -
hradu, ale které paradoxně sloužily
k vy konávání  zcela opačné tělesné
po třeby zažívacího traktu, neboť to
byly obecní záchodky. A když vez -
meme v potaz skutečnost, že do-

sud nebylo doložitelně zrušené ho -
renské právo, což je zvláštní právní
nařízení obsahující vše, co se týka-
lo vinohradnictví, včetně předpisů
pořádkového a trestního řádu a
kte ré Bohunice obdržely od pro -
bošta svato petrské kapituly v roce
1536, chybí nám jediné – ochut-
návka vína. Avšak pozor. Přítomný
čas posledně uvedené ho slovesa je
nutno změ nit na minulý. Ne boť
8. listopadu v 17.00 ho din, tedy
několik dní před aktem uvedení
mla dého, svatomartinského vína
do stavu povolené konzumace, se
v bohunické orlov ně zahájí pre-
miérová bohunická ochutnávka ví-
na s názvem CO ZBYLO VE SKLEPĚ.
Tuto akci pořádá místní orelská
jed nota se svou Bohunickou cha-
sou, jejíž mužácký sbor se zde po -
prvé představí veřejnosti. K tanci
i poslechu bude hrát od 20.00 ho -
din cimbálová muzika. Pořa da telé
se rozhodli, že tento ročník uspo -
řádají jako průzkumový, nebodo -
vaný. Proto prosíme ty, jenž mají
možnost dodání vzorků na tuto 
akci o spolupráci. Lahve 0,7 litrů s
vínem budou shromažďovány do
2. listopadu, na jejich předání je
třeba se domluvit na čísle mobil-
ního telefonu 723 226 839. Bude
vydán katalog, členěný dle odrůd,
s uvedením jména a lokality vinaře,
ročníku a případného přívlastku ví-
na.
Ke strávení příjemného večera zve
orelská Bohunická chasa.

Ladislav Konečný

Bohunická ochutnávka vína

Pečovatelská služba o.s. Naděje v Brně nabízí služby hygienického střediska
v Brně Bohunicích, Arménská 4. Tato služba je určena seniorům, kteří pro
své ztížené podmínky – omezená pohyblivost, zhoršené hygienické pod-
mínky pro špatně přístupné nebo nevhodně přizpůsobené koupelny v do -
mech či bytech – nemohou udržovat osobní hygienu.
Naše hygienické středisko je vybaveno sprchovým koutem, se snadným
přístupem, s možností dovozu do střediska a odvozu zpět domů. Bližší in-
formace Vám podají na tel. č. 544 210 843 nebo 776 796 084 p. Konečná
nebo p. Adamová.

Služby hygienického střediska
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ 
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve
dvou dnech, a to v pátek 17. října 2008
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
so botu 18. října 2008 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. 
Právo volit do zastupitelstva kraje má každý
občan ČR, který alespoň ve druhý den vo -
leb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trva -
lému pobytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu kraje.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení ne -
ní přípustné. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem
Čes ké republiky. Po učinění záznamu do vý -
pisu ze stálého seznamu obdrží volič od
okrskové volební komise úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hla -
sovací lístky nové.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stá -
lého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková vo -
leb ní komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlaso -
vání. Neprokáže-li volič svou totožnost

a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno. V prostoru urče -
ném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí
být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to
ani člen okrskové volební komise. S voli -
čem, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky. 
Hlasovací lístky budou voličům distribu o -
vány nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. 14.října 2008. V případě, že dojde k je-
jich poškození nebo ztrátě anebo volič zjis -
tí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební míst-
nosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, obecní úřad a ve
dnech voleb do zastupitelstva kraje okrs -
kovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební ko -
mise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hla -
sovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tom to prostoru vloží do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, kte -
rý vkládá do úřední obálky, může zakrouž -
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kan-
didátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
před nost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrs -
kovou volební komisí do volební schránky. 
Voliči, který se neodebral do prostoru urče -
ného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsko -
vá volební komise hlasování neumožní.
U voleb do zastupitelstev krajů nelze volit
na tzv. voličský průkaz. Volič může volit
pou ze ve volebním okrsku, ve kterém je ve-
den v seznamu voličů.

Ostatní politické strany a uskupení i přes písemné upozornění svoje příspvky nedodaly.
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Velmi bych si to přál a jistě nejsem
sám. O jakou že to změnu se jed-
ná? O lepší, ale hlavně fungující
obchod v naší obci na ulici Dlouhá 3
– o supermarket Albert. Od té do-
by, co z něj odešel manažer pan
Miloš Bezděk, na kterého se jistě
mnozí z Vás pamatují, to zde „skří -
pe“.
Za pana Bezděka ale obchod fun-
goval jako švýcarské hodinky. Byl
to člověk na správném místě, jak se
říká tělem i duší. Uměl jednat jak
s podřízenými, tak i s námi zákaz -
níky. Bodejť by ne, vždyť pochází
ze staré obchodnické rodiny. Ob -
chod níkem se totiž člověk rodí a
umírá.
Když něco nefunguje, jak by mělo,
nelze říkat, že nejsou lidi, jak jsem

občas v Albertu zaslechl. Je zapo -
třebí hledat příčinu. Jinak bych si
mohl odpovědět, že lidé nejsou pro -
to, že mnozí umřeli, mnozí one -
mocněli a mnozí se ještě nenaro-
dili. Mým zájmem jakožto za stu pi -
tele je, aby v naší obci věci fungo-
valy co možná nejlépe ku prospě -
chu většiny obyvatel. Názor, který
mám já, sdílí velká většina nakupu-
jících, se kterými mám možnost
téměř denně o této pro blematice
mluvit. 
Doufám, že novým otevřením dne
15. 10. 2008 končí vše špatné a
půjde to k lepšímu. Nechci však být
jen kritikem, přeji vše nejlepší celé-
mu vedení supermarketu Albert a
upřímně držím palce.

Josef Juras

BUDE TO ZMĚNA K LEPŠÍMU

Ve středu 17. 9. 2008  v podvečer
se sešla v sálku knihovny KJM na
Lánech 3, skutečně dobrá společ -
nost. Našli byste tam děti, rodiče,
prarodiče, čtenáře a ovšem i uči -
tele, kteří společně s knihovnicemi
tuto událost způsobili. S dobrou
ná ladou, kterou dokázala vytvořit
báječná temperamentní kapela
DNA, zde byla zahájena výstava
výtvarných a literárních prací dětí
z 1. stupně ZŠ Arménská – SVĚTA -

DÍLY. V pestrých textech „budou -
cích spisovatelů“ i v částech výstavy
o životě  na naší planetě se  dobře
ukázala invence dětí, bohatě pod-
porovaná pedagogy. (Děkujeme,
p. učitelko Vašíčková!) 
Výstavu mají čtenáři přímo v půj -
čovně, takže ji shlédne jistě mnoho
obdivovatelů. Zase dobrá a užit eč -
ná spolupráce osvědčených part-
nerů školy a knihovny!

Vaše knihovnice 

PLANETA OČIMA DĚTÍ
Již potřetí bohuničtí házenkáři re -
prezentovali město Brno a Jihomo -
ravský kraj na Evropských sportov -
ních hrách.
Letošní hry se konaly ve Švédsku
v malebném přístavním městečku
Malmo, kam naši senioři dorazili po
18hodinové únavné cestě autobu -
sem ve čtvrtek 4. 9. v 10.30 hod.
Hry probíhaly tři dny ve velkém
sportovním areálu uprostřed města
a účastnilo se jich 36 mužstev z 11
zemí Evropy a to ve dvou kate-
goriích – muži +35 let a muži +45
let. Mladší hráči byli rozděleni do
čtyř skupin po čtyřech týmech a
starší hráči do čtyř skupin po pěti
týmech. Naše reprezentace v počtu
30 mužů obsadila obě dvě kate-
gorie. Hry byly velmi vyčerpávající
a časově náročné. Po zdlouhavé
pre zentaci, kvůli které se družstva
nestačila ani řádně ubytovat a
rozcvičit, se naši kluci ocitli na hřiš -
ti. Ač předvedli velmi dobré výkony
a odehráli čestně všechny zápasy,
nebyli schopni se vyrovnat mužst -
vům na kterých bylo znát, že spolu
trénují ve stejných sestavách již
hromadu let. Navíc mnoho jich mě-
lo ve svých řadách bývalé mezi -
národní reprezentanty. Naše sesta -
vy byly složeny z Brna a okolí, ne -

boť většina bývalých hráčů Bohunic
v tomto věku již aktivně nesportu-
je. Také měly od začátku tu smůlu,
že sehrály první zápasy se silnými
soupeři. Všechny tyto důvody ved-
ly k tomu, že nedosáhly výsledků
jaké si představovaly. V mladší ka -
tegorii se umístili na 15 místě z 16
týmů a ve starší kategorii na 16
místě z 20 týmů .
Přesto všechno jsou pevně rozhod-
nuti se i v příštím roce účastnit dal -
šího ročníku a úspěšně reprezento-
vat náš kraj. 
Děkují všem sponzorům a to pře -
devším Zastupitelstvu Jihomorav -
ského kraje, Statutárnímu městu
Brnu a městské části Brno-Bo hu -
nice. 
Jsem přesvědčena o tom, že i starší
generace si zaslouží podporu, aby
mohla aktivně sportovat a repre -
zen tovat. Však právě z těchto
důvodů se takovéto hry pořádají.
V městě Malmo letos tyto hry pro -
bíhaly několik měsíců v mnoha dis-
ciplínách a účastnilo se jich na ti -
síce sportovců. Přála bych si aby
jednou i město Brno mělo takovýto
víceúčelový sportovní areál a bylo
schopno takové hry uspořádat. 

Ivana Toufarova

HÁZENKÁŘI VE ŠVÉDSKU

NABÍZÍME POBYT PRO SENIORY

v Denním stacionáři Naděje
Arménská 2, Brno-Bohunice

Sociální zařízení domácího typu, zaměřené na potřeby seniorů, 
kteří díky svému věku či zdravotnímu handicapu již nemohou 
udržovat přirozený kontakt se svými vrstevníky, příp. potřebují 
celodenní dohled nebo pomoc při svých denních činnostech.

Zajišťujeme:
❖ odbornou péči a denní aktivizační programy
❖ individuální přístup dle fyzického a psychického stavu seniora
❖ trénování paměti, ergoterapie
❖ zlepšování fyzické a psychické kondice cvičením
❖ kulturní programy (výlety,výstavy,koncerty, přednášky)
❖ celodenní dohled zdravotnického personálu
❖ dopravu do stacionáře z bydliště a zpět
❖ dobrý oběd (možnost výběru)

Provoz stacionáře:
pondělí až pátek od 8.00 do 16. 00 hodin
Podrobněji se můžete informovat na tel. číslech 
❖ 547 210 909  nebo 547 240 904

FITNESS PETRA: ROZVRH TĚLOCVIČNA, Labská 27, Brno

18–19 19–20 19.15–20.15 19.30–20.30

pondělí body form
Hanka

MTV Dance
Radka

úterý aerobic
Renata

středa body form
Iva

body form
Jitka

čtvrtek body form
Kristýna

neděle powerjoga
Jitka

body form
Jitka

Vstupné 50,-  / předplatné 10+1 zdarma 500,-  / tel.775 054 539
www.fitnesspetra.euweb.cz            fitnesspetra@seznam.cz
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Publikace je v prodeji v tabáku p. Jurase naproti supermarketu Albert.
Více informací na webu vydavatele: www.promeny-stoleti.wz.cz

Z knihy Proměny století

▲ Vyhlídalova ulice v 70. letech minulého století.

▲ Roh ulic Lískovecká a Čeňka Růžičky v 70. letech minulého století.

nabízí v dopoledních hodinách – výukové programy pro školy – více na
www.luzanky.cz, odpoledne – pravidelná zájmová činnost

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
Divadlo Labyrint  – přípravka – od 6 do 10 let – pondělí nebo pátek (15– 16.30)
Divadlo Labyrint I. – od 10 do 14 let – pondělí (16–17.00)
Divadlo Labyrint II. – od 14 do 18 let – úterý (18–19.30)
Pisálci – dílna tvůrčího psaní – od 12 do 15 let – středa (16–17.30)
Psavci – dílna tvůrčího psaní – od 15 do 20 let – středa (18–19.30)
Roztleskávačky Wildcats – přípravka 6 – 10 let – úterý a čtvrtek (16–17)
Roztleskávačky Wildcats – 13–18 let – úterý a čtvrtek (17–19)
Zkušebna 12–20 let – podle domluvy (14–19)
Video dílna – animace, klipy – od 12 do 20 let – středa (16–18)
Graffity – výtvarná dílna – od 12 do 20 let – čtvrtek (16–18)
Play Station II. - od 12 do 20 let – podle domluvy (16–19)
Sneaker Brno – street dance, disco show, house, hip hop – od 6 do 11 let
– pondělí (16–17)
Sneaker Brno – street dance, disco show, house, hip hop – od 15 do 20 let
– středa (18–20)

Přihlášky přijímáme do 20. října 2008. Těšíme se na vás 

Tomáš Doležal, Jarmila Doležalová, Tomáš Gruna, Emilie Špatná
SDV Labyrint (pobočka SVČ Lužánky), Švermova 19, 625 00 Brno
tel.: 547 354 383, e-mail: labyrint@luzanky.cz
mezi tram. zastávkami Švermova a Osová, vedle MŠ

Studio dramatické výchovy Labyrint

Oznamujeme, že na Lánech se stále zdokonaluje Čajovna, která je tu
práve pro vás a nabízí nové a atraktivní aktivity:

VÝTVARKA PRO DĚTI: Každé sudé pondělí, pro děti od 8 let. Cena:
50 Kč/1 návštěva nebo 400 Kč/přenosná permanentka na 10 vstupů.
Nejrůznější výtvarné techniky a tvoření z drátků, korálků, krep. papíru...

DESKOVKOVÉ ODPOLEDNE: Každé liché pondělí pro všechny starší
10 let. Cena: 20 Kč/1 návštěva nebo 100 Kč/přenosná permanentka na
10 vstupů. Zajímavé, zábavné i strategické hry: Carcassonne, Poštovský
kurýr, Vikingové, Trans Euro pa, Královské rošády...

OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA NEJEN PRO MAMINKY: Každé
úterý, pro všechny od 17 let. Cena: 50 Kč/1 návštěva nebo
400 Kč/přenosná permanentka na 10 vstupů. Tradiční i netradiční
výtvar né techniky, pro maminky malých dětí je zajištěno hlídání v od -
polední Macešce (50 Kč/hod.)

ŽONGLOVÁNÍ: Každé liché pondělí, pro všechny od 10 let. Cena:
30 Kč/1 návštěva, 200 Kč/přenosná permanentka na 10 vstupů. Žon-
glování, výroba žonglovacích pomůcek, půjčovna žonglovacích po -
můcek, zajímavé finty a triky.

EXOTICKÁ KUCHAŘKA: Sobotní program 1x měsíčně. Cena: 150
Kč. Kuchtění rodičů a dětí, příprava a ochutnávka exotických jídel
z různých koutů Země – např. turecká oříšková baklava, indické plněné
placky, holandské perníčky, krutnootjes... povídání o stravovacích zvyk-
lostech jiných zemí.

KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE: Zuzana Lukášková perla.rs@centrum.cz

NABÍZÍME JEŠTĚ MOŽNOST ZÁPISU DO NENAPLNĚNÝCH KROUŽKŮ:
Slavíček – hudební školička pro děti od 5 let; Pohybově-dramatický
kroužek; Hip-hop; Moderní tanec; Taneční aerobik; Kytara; Karate;
Angličtina; Němčina; Francouzština; Břišní tance; Tai-chi.

KONTAKT A DALŠÍ INFORAMCE: petralany@luzanky.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
Pobytová akce A JE TO! Info: Irena Suchardová – irena@luzanky.cz

TVOŘIVÉ PRÁZDNINY:
Výtvarné dílny. Info: Andrea Kamenická – vytvarkalany@luzanky.cz

SPORTOVNĚ-TANEČNÍ PRÁZDNINY:
Sportování v tělocvičně i na hřišti, hry, soutěže, tanec a další prázdni-
nové radovánky. Info: Petra Košťálová – petralany@luzanky.cz, 
tel. 547 240 937, mob. 724 813 929, www.luzanky.cz

547240937
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■ Garsoniéra OV-DB, Brno-Bo -
hunice. Panel, 7.P/7, lodžie 5 m2,
CP 36 m2, Byt. jádro po RE, nová
fasáda. Volné 11/2008. 
Cena: 1 190 000 Kč. Hypotéka
možná. Více na www.s-reality.cz.
Tel.: 608 451 000

Už od října 2008 mohou zákazníci
využívat navýšené rychlosti vybra -
ných tarifů, a to jak v příchozím tak
i odchozím směru, ceny však zůstá-
vají nezměněny. Navíc společnost
připravuje vysílání vybraných tele-
vizních programů v HD, to zna-
mená ostřejší a kvalitnější obraz.
Velice zajímavou cenově výhodnou
nabídkou je stále NETBOX Balíček,
kde zákazníci získávají všechny tři
služby: vysokorychlostní internet,
digitální televizi a VoIP telefon.
Bližší informace získáte na Zákaz -
nickém centru v Bystrci  na Kubíč -
kově 8 nebo  na www.netbox.cz

SMART Comp. navyšuje rychlosti  služeb 
NETBOX Internet a připravuje vysílání v HD

POTRAVINY v „KOUTĚ“
ul. Spodní 20

(zadní vchod nad pískovištěm)

Již 11 let vám nabízí široký sortiment potravinářského
zboží, krájených čerstvých uzenin, denně čerstvé pečivo,

mražené výrobky, pivo, limo, drogerie

OTEVŘENO Pondělí – Pátek 7.00–20.00 h.
Sobota – Neděle 7.30–12.30 h. 16.00–20.00 h.

Na Vaší návštěvu se těší vždy usměvavý personál.

■ Hotel MYSLIVNA BRNO v mě -
síci říjnu srdečně zve na houbové
speciality. Rezervace míst na tel.
547 107 817. Doporučujeme: jelení
steak podávaný se směsí restova -
ných lesních hub. Hotel MYSLIVNA
Brno-Kohoutovice. www.hotelmyslivna.cz

■ Výuka angličtiny. Mgr. Mar -
kéta Nováková. Firemní i veřejné
kurzy. Mob.: 723 008 151, E-mail:
mnovakova.english@gmail.com


